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Vô sinh có chữa được không? Cách chữa trị vô sinh
ở nam và nữ tiên tiên
August 20, 2021

Các cách ch ữa bệnh v ô sinh h iếm muộn hiệu quả hiện nay. Bệnh vô sinh là một trong các nỗi lo lắng, sợ hãi
của tất cả cặp vợ chồng, thậm chí phổ thông cặp đôi vỡ lẽ hôn nhân cũng chỉ vì căn bệnh này. Vậy vô sinh là gì,
nguyên nhân, triệu chứng và cách chữa trị vô sinh như thế nào hiệu quả? Hãy cùng Tìm hiểu qua bài viết dưới
đây có các bác sĩ chuyên khoa phòng khám đa khoa Thành Đô để có câu trả lời cụ thể nhất.

BỆNH VÔ SINH LÀ GÌ?
Theo 1 nghiên cứu vừa mới đây cho thấy, tỷ lệ vô sinh ở các cặp vợ chồng ttốtở Việt Nam bây giờ là 7.7%. Phổ
thông người quan niệm căn do vô sinh cốt yếu xuất hành trong khoảng phụ nữ. Nhưng thực tại, khoảng 40%
duyên cớ vô sinh do nam giới, 40% trường hợp vô sinh do đàn bà, 10% do cả 2 bên và 10% không rõ nguyên
nhân vô sinh là gì.
Vậy chính xác thì bệnh vô sinh là gì? Những bác sĩ Phòng khám đa khoa Thành Đô cho biết, vô sinh là tình
trạng vợ chồng quan hệ dục tình thường xuyên trong vòng hơn 1 năm, không dùng bất kỳ giải pháp hạn chế
thai nào mà vẫn không mang thai.
Bệnh v ô sinh được ch ia th ành h ai dạng là: vô sinh nguyên phát và vô sinh thứ phát. Vô sinh nguyên phát là
kể từ quan hệ tình dục trên một năm mà chẳng thể thụ thai thành công. Còn vô sinh thứ phát là đã từng có thai
nhưng sau đó không thể mang thai thêm 1 lần nào nữa. Để điều trị vô sinh, cả vợ lẫn chồng cần phải đi khám để
phát hiện căn nguyên vô sinh là gì, từ ấy có bí quyết chữa vô sinh thích hợp và hiệu quả.

TRIỆU CHỨNG VÔ SINH Ở NAM VÀ NỮ
Những diễn đạt vô sinh ở phái nam và phái nữ thường rất giống có những bệnh lý nam khoa/phụ khoa thường
nhật nên phổ thông người đã chẳng chú ý không can thiệp điều trị sớm hoặc chữa trị sai cách thức khiến hiện
trạng thêm trầm trọng. Theo chia sẻ của các chuyên gia, các triệu chứng vô sinh điển hình là:

Triệu chứng vô sinh ở nam giới
Rối loạn cương dương, đau khi xuất tinh, xuất tinh sớm, xuất tinh ngược, trong tinh khí có lẫn máu.
Đầu dương vật đau rát, đương nhiên hiện tượng chảy dịch mủ màu vàng hoặc xanh, viêm bao quy đầu, …
Hiện tượng dịch hoàn sưng đau, tấy đỏ do viêm mào tinh hoàn hay xoắn tinh hoàn cũng là biểu hiện vô sinh không
thể bỏ qua.
Bìu sưng lớn, căng như quả bóng và mềm ở 1 hoặc cả hai bên.

Tuy nhiên, có thể nhận diện biểu hiện vô sinh nam thông qua 1 số triệu chứng toàn thân như rụng tóc đa dạng,
béo bụng, da khô, da nhăn nheo, ra nhiều mồ hôi, luôn cảm giác lo lắng không im,…

Triệu chứng vô sinh ở phụ nữ
Triệu chứng vô sinh dễ gặp nhất và cũng dễ bị bỏ qua nhất chính là rối loạn kinh nguyệt. Chị em cần thăm
khám và điều trị sớm lúc bị mất kinh, rong kinh, thống kinh, máu kinh có màu sắc bất thường,…
Cơ thể quá béo hoặc quá gầy, da xanh lướt hoặc vàng vọt, đau đầu chóng mặt, thể trạng yếu,… cho thấy rất có thể
nữ giới đang mắc bệnh về gan, thận, tim mạch hay tuyến nội tiết. Cần phát hiện và chữa trị càng sớm càng thấp
vì các bệnh lý này có ảnh hưởng đến chức năng sinh sản của phụ nữ.
Quan hệ dục tình đều đặn 2-3 lần/tuần không dùng biện pháp giảm thiểu thai mà vẫn không thấy mang tín hiệu
có thai thì khả năng rất cao chị em đã bị vô sinh.

NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH VÔ SINH LÀ GÌ?
Như đã kể ở trên, duyên do gây vô sinh hình thành trong cả nam và đàn bà chứ không hoàn toàn là do người
đàn bà. Có thể nhắc tới 1 số tác nhân chính gây vô sinh hãn hữu muộn ở những cặp vợ chồng như:

Nguyên nhân gây vô sinh ở nam giới
Nam giới có tiền sử mắc những bệnh như viêm dịch hoàn, dịch hoàn ẩn, giãn mạch tinh hoàn, xoắn tinh hoàn, suy
tuyến sinh dục,… có nguy cơ rất cao bị vô sinh thảng hoặc muộn.
1 xuất xứ vô sinh nữa ở nam giới là do chứng không xuất tinh hoặc xuất tinh ít khiến cho khả năng tinh trùng gặp
trứng bị hạn chế, thậm chí không thể thụ tinh.
Chất lượng tinh trùng kém do nguyên tố di truyền, do bẩm sinh, do chế độ ăn uống thiếu dinh dưỡng, lạm dụng
chất kích thích, ngơi nghỉ không điều độ hoặc do viêm nhiễm cơ quan sinh dục. Điều này làm cho tinh trùng “chết
yêu” từ trước khi gặp được trứng rụng.

Nguyên nhân vô sinh ở phụ nữ
Các bệnh phụ khoa như viêm buồng trứng, viêm tắc vòi trứng, u xơ tử cung, ung thư cổ tử cung, ung thư buông
trứng,… giả dụ không được can thiệp điều trị sớm sẽ gây biến chứng vô sinh hiếm muộn ở phụ nữ.
Do v ấn đề nội tiết : Do nội tiết tố không ổn định, hóc đệ tử dục của nữ không được thăng bằng, điều này làm
chu kỳ rụng trứng không ổn định hoặc trứng không thể rụng, bởi vậy không thể thụ tinh và mang thai.
Suy giảm hormone sinh dục nữ cũng là một trong các nguyên nhân vô sinh phổ biến ở phụ nữ. Bởi lẽ, hormone
estrogen bị suy giảm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của buồng trứng, từ đấy tránh khả năng thụ thai
thành công.
Chị em từng nạo phá thai không an toàn, phá thai phổ biến lần, lạm dụng thuốc giảm thiểu thai, dùng đa dạng
chất kích thích (như rượu, bia, thuốc lá,…) hoặc stress kéo dài cũng có nguy cơ bị vô sinh rất cao.
Ngoài những nguyên tố kể trên thì những thói quen hàng ngày như sinh hoạt không lành mạnh, lạm dụng chất
kích thích, … cũng là 1 xuất xứ khách quan dẫn tới vô sinh, hãn hữu muộn ở nam giới. Theo các chuyên gia thì
lạm dụng cafein cũng là tác nhân chính dẫn đến giảm khả năng sinh sản ở nữ giới và nam giới.

VÔ SINH CÓ CHỮA ĐƯỢC KHÔNG?
Vô sinh có ch ữa được kh ông? Đây có nhẽ là uẩn khúc thường trực trong nỗi lo của cặp vợ ông xã mãi vẫn
chưa có con. Có sự lớn mạnh của y khoa hiện đại, bệnh vô sinh hiếm chậm từng mang thể chữa được. Việc chữa
căn bệnh sẽ tùy thuộc tới tác nhân gây bệnh vô sinh của căn bệnh nhân.
Muốn chữa vô sinh cần phải sự phối hợp của cả hai cô đấy ông phố. Trước tiên, cặp vợ chồng cần phải đến
chuyên gia để mua xuất chính xác nguyên nhân. Sau ấy, tùy đến tình huống, các bác sĩ sẽ có cách khắc phục và
tiên lượng khả năng thành quả cho các cặp cô đó ông thị trấn bệnh vô sinh, hiếm chậm.
Thứ nhất bệnh nhân nên biến đổi lối sống giúp khoa học. Duy trì cân trầm trọng phù hợp, khẩu phần ăn uống
lành mạnh rất cần phải. Cộng có ấy bạn cũng cần ngừng việc lấy bia rượu hoặc hút kháng sinh lá. Ví như vẫn
không có kết quả tỉ dụ ước muốn, bạn cần tới trung tâm y tế để được trị. Chuyên gia sẽ giúp bạn tậu được giải
pháp cho trăn trở liệu vô sinh có trị được hay không.

CÁC CÁCH CHỮA VÔ SINH HIẾM MUỘN HIỆN ĐẠI NHẤT
Những bí quyết chữa vô sinh bây giờ tương đối nhiều, tùy theo cỗi nguồn cụ thể mà có các biện pháp chữa phù
hợp:

1. Biện pháp giải phẩu
Giả dụ thí dụ vướng mắc bởi bất hay phòng ban sinh dục ở nam hay nữ thì có thể điều trị có bí quyết thực hiện
những giải phẫu nên. Các bất luôn luôn gặp ở chị em đàn bà là bị lạc nội mạc tử cung, có polyp hoặc phì đại tử
cung, ống dẫn trứng mắc phải tắc hoặc hỏng. Còn có nam thì thường là bởi giãn mao quản tại bìu.

2. Biện pháp kích thích rụng trứng
Trường hợp vô sinh lên đường từ rối loàn nội tiết tố tại nữ gây rụng trứng không đều, thì sẽ trị có mẹo kích
trứng rụng chứ không cần phải có nên phẫu thuật.
Bạn có thể được hướng dẫn dùng thuốc để giúp kích thích liệu trình rụng trứng. Các kháng sinh thường dùng tỉ
dụ Clomiphene Citrate, thuốc ức chế Aromatase và thuốc kháng sinh hạ Insulin, Gonadotropin,…
Biện pháp điều trị này dùng có người mắc phải rụng trứng không đều, hoặc không trứng rụng. Sau lúc đã loại
trừ hết những xác suất gây ra điều chỉnh rụng trứng có thể không giống. Thường thì phương pháp này sẽ kết
hợp có các biện pháp không giống trong chữa trị vô sinh để nâng cao hiệu quả.

3. Cách bơm tinh trùng đến tử cung
Trên luật lệ là sử dụng tinh trùng khỏe mạnh đã được thu thập trước đấy. Tinh binh sẽ được bảo quản có mẹo
đông lạnh. Đến sắp khi trứng rụng, tinh binh được bơm vào tử cung. Giải pháp này có thể được kết hợp mang
biện pháp ham muốn trứng rụng để tăng cường tỉ lệ thành quả.

4. Cách chữa vô sinh bằng tương trợ sinh sản
Phổ quát cặp vợ chồng sau khi ứng dụng phương pháp chữa vô sinh bằng nội khoa và ngoại khoa không hiệu
quả, sẽ cần đến các giải pháp hỗ trợ sinh sản thì mới có con. Điển hình là giải pháp thụ tinh nhân tạo (IUI), thụ
tinh trong ống nghiệm (IVF) và bơm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI). Mặc dù mức giá thành cho các bí
quyết chữa vô sinh này không phải tốt nhưng kết quả mang đến rất cao.

5. Bí quyết thụ thai trong ống nghiệm
Đây là phương pháp điều trị vô sinh hiếm muộn được dùng đa số lần nhất bây giờ. Giải pháp này cho tỷ lệ thành
quả cao. Bước thứ nhất là kích thích thèm muốn trứng rụng có Gonadotropin để tạo nên đa dạng lần trứng.
Trứng lớn lên dưới đó được uống ra dứt điểm buồng trứng. Bước tiếp theo là thực hiện có thai trứng có tinh
trùng trong phòng thử nghiệm. Lúc phôi được tạo thành, tiến hành chuyển phôi khỏe mạnh đến tử cung, người
bệnh chị em khởi đầu có thai.
Trứng, tinh binh và phôi cũng có khả năng được lưu trữ, bảo quản đông lạnh để dùng sau. Mẹo có bầu trong ống
nghiệm được làm cho theo thời gian vô sinh tiến hành trong với các nguyên nhân dưới đây:
Hư hay tắc ống dẫn trứng mà không thể can thiệp bằng giải phẩu.
Lạc nội mạc tử cung trầm trọng.
Suy buồng trứng kịp thời.
Một đôi tác nhân vô sinh ở nam.
Vô sinh chưa tậu được nguyên nhân.

ĐỊA CHỈ CHỮA VÔ SINH HIẾM MUỘN Ở ĐÂU TỐT NHẤT
Chẳng phải ai lúc điều trị vô sinh hiếm muộn đều có con ngay có những trường hợp còn chữa từ năm nay đến
năm khác mà không có kết quả. Hoặc là do họ điều trị không triệt để cũng có trường hợp do chữa không đúng bí
quyết chính do đó các bác sĩ chuyên khoa chữa vô sinh hiếm muộn quan trọng nhất là chữa kịp thời và đúng
cách thức.
Không những thế để chữa vô sinh hiếm muộn bạn cần sắm một địa chỉ uy tín, thường là nơi có những bác sĩ
chuyên môn nhiều năm kinh nghiệm có kinh nghiệm trong khám và điều trị vô sinh hiếm muộn. Đặc trưng
những đồ vật y tế cũng cần đa số, hiện đại để đáp ứng được nhu cầu khám, chẩn đoán cũng như điều trị bệnh.
Không những thế những nhà sản xuất y tế và thái độ chuyên dụng cho, hướng dẫn bệnh nhân cũng cần kỹ
lưỡng, hết lòng mới có thể được phổ thông người tin tưởng chọn lọc.
Phòng khám đa khoa Thành Đô bây giờ đang là 1 trong những tổ chức mang khả năng đáp ứng được những đề
nghị của một phòng khám chữa bệnh uy tín, chất lượng và an toàn. Chẳng những điều trị bệnh vô sinh hiếm
muộn mà những bệnh phụ khoa hay bệnh thị trấn hội, nam khoa đều được chú trọng điều trị. Hơn nữa mang
chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm trong khám chữa các bệnh nói trên những bác sĩ tại phòng khám
luôn có lại cho bạn chất lượng khám chữa bệnh thấp nhất, giúp bạn có thể an tâm hơn.
Đặc biệt có sự đầu tư về những trang bị y tế, sự nhiều năm kinh nghiệm cũng như chăm chút trong bí quyết
hướng dẫn và chăm nom bệnh nhân lúc tới khám chữa bệnh. Có đa dạng bệnh nhân tin tưởng, im tâm và có các
phản hồi rất tốt sau lúc khám và điều trị vô sinh hiếm muộn kể riêng và các bệnh nam khoa, phụ khoa đại quát
nên bạn có thể hoàn toàn an tâm tới khám và điều trị khi có nhu cầu.
Trên đây phòng khám đa khoa Thành Đô vừa giúp Các bạn tư vấn câu hỏi phương pháp điều trị vô sinh hiếm
muộn như thế nào là tốt nhất?. Có thể thấy rằng, nếu các công nghệ truyền thống khiến bệnh nhân cảm thấy
đau đớn, đôi khi còn đối mặt có những biến chứng, thì kỹ thuật trị liệu “nội soi tam nhất” cứng cáp sẽ khiến cho
bạn chấp thuận và yên ổn tâm hơn
Vô sinh có ch ữa trị được kh ông? Tỉ lệ vô sinh hiện nay đang nâng cao nhanh. Hầu hết vì thói quen sinh hoạt
sinh hoạt không an toàn tuân thủ ảnh hưởng đến uy tín cuộc sống vợ chồng. Thứ nhất bạn cần xây dựng lề thói
sống lành mạnh giúp gia đình. Nếu như vẫn chưa có kết quả như xin đợi cũng đừng quá găng. Có sự phát triển
của công nghệ phù hợp hiện giờ. Đã có không ít gia đình được chữa trị thành tựu. Hy vọng bài viết đã từng phần
nào tư vấn cho vướng mắc “Vô sinh có điều trị được không” của những cặp vợ chồng.
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